maart 2020
2020 het jaar van de kat

Voorwoord
Diverse adverteerders staan in It Fuottenein. Zij dekken de drukkosten van
ons gewaardeerd nieuwsbulletin. De reclame is mooi meegenomen, maar
vaak doen ze het vanuit hun betrokkenheid met het wel en wee van
Wijnaldum. En het gaat wel!
In 2017 schreef ik in een voorwoord dat een dorp bij de stad de toekomst
heeft. Ik baseerde mij toen op een studie van het Sociaal Cultureel
Planbureau. En wij zitten bij 2 steden…. Voor bedrijven kan een dorp
aantrekkelijk zijn door de goede digitale en fysieke bereikbaarheid, en de
relatief lage kosten voor onroerend goed, hetzij als kantoor, hetzij voor
opslag van goederen. Steeds meer is de handel ‘online’.
Op zoek naar wat meer cijfermatige achtergronden, kwam ik op de site
‘allecijfers.nl’. Per gemeente en per wijk (later wordt Wijnaldum gelukkig een
woonplaats genoemd) staat hier over een reeks van jaren informatie over
het aantal inwoners, verdeling naar leeftijd, kenmerken woningen, WOZ,
bouwperiode en … bedrijven. In 2019 waren er 43 bedrijven. Een stijging van
14 (!) stuks ten opzichte van 2013. Naam en toelichting ontbreken, maar op
een totaal van 215 huishoudens/woningen (en 259 auto’s…) een aandeel van
20%. Vergelijkbaar met het aandeel van de bedrijven in de hele gemeente
Harlingen; 1.445 bedrijven op 7.433 huishoudens (2019).
Mijn bovenstaande conclusies zijn natuurlijk niet wetenschappelijk
verantwoord, maar het geeft wel een beeld van de (toenemende)
bedrijvigheid in Wijnaldum. Voor bewoners in zijn algemeenheid, maar
specifiek voor bedrijven blijft het belangrijk om oog te houden voor de
digitale en fysieke bereikbaarheid in algemene zin.
Hierbij mijn dank voor de bijdrage van de adverteerders!
Fokke

2020 Het jaar van de ‘Winamer’ kat
Op 1 januari is Smoesje geboren, dit werd kenbaar gemaakt door een heus
geboortekaartje, met de uitnodiging om haar te bewonderen tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 3 januari in de Bijekoer.
De avond werd druk bezocht en de aanwezigen werden verwelkomd door 4
kittige tantes van Smoesje en getrakteerd op geboortekoekjes. Ook kon
Smoesje worden bewonderd en werden er vele lieve felicitaties in het
geboorteschrift geschreven.
Ook was er de mogelijkheid om op de foto te gaan met de selfie-katten.

Deze selfie katten worden het hele jaar gebruikt bij tal van activiteiten, zoals
bij de stekjes markt, slachteloop, merke etc.
Ondanks dat het jaar van de kat vol staat met ludieke acties, is er ook geld
nodig om het één en ander te bekostigen. Daarom hebben ‘de
Smoezenpoezen’ zich ingeschreven bij Kern met Pit.
Ons kattenproject is geselecteerd voor deelname en op zaterdag 18 januari
was de kick off dag in Marsum.

De tafel die we toegewezen kregen om in te richten was ietwat aan de kleine
kant, maar je kunt ook stellen dat we gewoon super enthousiast zijn en te
veel spullen hebben meegenomen.
Wanneer we het kattenproject tot een goed einde weten te brengen,
ontvangen we € 1000,00 aan het eind van het jaar. Dit bedrag willen we in
ieder geval besteden aan een plaquette bij het beeld van de Winamer kat.
Steun ons of kijk gewoon eens op www.kernmetpit.nl – projecten 2020 –
Het jaar van de Winamer kat, wat kern met pit inhoudt.
We hebben ons ook aangemeld bij NL Doet op zaterdag 14 maart. Doe eens
gek, meld je aan als vrijwilliger, geef je op voor creativiteit of kom gewoon
langs, het dorpshuis is open.
Om het jaar van de kat voor iedereen ook zichtbaar te maken, zal de oude
Winamer vlag, bij katachtige activiteiten gehesen worden aan het begin van
het dorp.
Groeten van “de Smoezenpoezen”
Voor meer informatie: astridvangalen64@gmail.com / 06-33142515

Agenda ledenvergadering vereniging Dorpsbelang op
vrijdag 13 maart 2020 in de Bijekoer.
Aanvang 20.00
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Notulen vorige vergadering

3.

Ingekomen stukken

4.

Mededelingen
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Jaarverslag 2019 -2020
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Verslag kascommissie

8.

Verkiezing nieuwe kascommissie
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Bestuursveranderingen:
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Fokke Terpstra
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Afredend en herbenoembaar
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11.
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Onderwerp

Doel

Stand van zaken: Winamer bosje
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Wandelpad Wijnaldum - Sexbierum/Pietersbierum
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Stand van zaken: Fietspad naar Midlum

Info

Wandelingen en info-borden in Wijnaldum

Info & reacties

Bloembakken: hoe gaan wij hiermee verder

Reacties & besluit

Verkeerskundig rapport: bevindingen & suggesties

Info & reacties

Onderwerp

Doel

Tafeltennistafel in de speeltuin

Info & instemming

Schaats en skeelerbaan idee

Info & instemming

AVG en Social Media Protocol

Instemming

Stand van zaken: Vernieuwbouw in Wijnaldum

Info

12.

Rondvraag en afsluiting

Beste mededorpsbewoners
Ook Vereniging Dorpsbelang moet voldoen aan wetgeving op het gebied van
privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG.
Op de website van Wijnaldum kunnen jullie twee documenten vinden:
- Privacyreglement van Vereniging Dorpsbelang
- Sociale Media Protocol van Vereniging Dorpsbelang
Beide worden 13 maart op de komende ledenvergadering ter bespreking aan
de leden voorgelegd.
Veel “leesplezier”,
Namens Vereniging Dorpsbelang
Rop Pronk

Notulen jaarvergadering Dorpsbelang, d.d. 15-03-2019
Afwezig met kennisgeving: Andreas Zijlstra (kascommissie), Michael Bouma
(bestuurslid)
1.Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen hartelijk
welkom. Hij spreekt zijn vreugde uit over de grote opkomst. 45 leden zijn
aanwezig. De voorzitter geeft een korte toelichting op de indeling van de
vergadering: Voor de pauze de reguliere vergadering, na de pauze de presentatie
van het concept van de Dorpsvisie 2028.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2.Notulen jaarvergadering 2018.
Geen wijzigingen. Er is wel een opmerking over het punt AED: Er zijn na
oproepen voor vrijwilligers om de AED te bedienen geen aanmeldingen
binnengekomen. Er zal een nieuwe oproep geplaatst worden in het Fuottenein.
3.Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4.Mededelingen
Michael Bouma heeft zich teruggetrokken als bestuurslid van Dorpsbelang.
Andreas Zijlstra (kas commissie) was verhinderd.
5.Jaarverslag 2018 – 2019
Plastic afval: Binnen het bestuur wordt nog gekeken naar mogelijkheden om een
project op dit gebied te starten.
6.Verslag penningmeester - boekjaar 2018
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op het financieel verslag.
Er is wel opmerking van Dhr. Kuperus over de matten onder de
vogelnestschommel in de speeltuin: Er waren matten beschikbaar, die lagen bij
Fam. Jukema opgeslagen. Door een miscommunicatie over dit punt zijn er
nieuwe matten besteld en dat is zonde van het geld. Ook hing de schommel te
laag, dit is inmiddels aangepast. Het verslag wordt goedgekeurd.
7.Financieel verslag jubileumfeest 100 jaar Dorpsbelang
Er zijn geen vragen over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.

8.Financieel verslag kascommissie.
Vanuit de kascommissie komt de opmerking dat het voor de controle van de
boekhouding beter was geweest als er voor het jubileumfeest een aparte
bankrekening geopend zou zijn. Verder zijn er geen opmerkingen. De suggestie
van een aparte bankrekening wordt door het bestuur overgenomen en in
voorkomende gevallen zal er een aparte bankrekening geopend worden.
9.Verkiezing nieuwe kascommissie
Andreas Zijlstra treedt af. Ron Leen wordt als nieuw lid van de kascommissie
benoemd.
Vanuit de vergadering komt de vraag over rol en positie van Dorpsbelang in
Stichting Riedpolder bij besluitvorming over subsidieaanvragen bij genoemde
stichting. Rinse Dijkstra legt uit dat hij lid is van de commissie stichting
Riedpolder die over de aanvragen beslist, maar dat hij dit expliciet niet uit naam
van Dorpsbelang doet, maar als “neutrale” burger. Het staat iedereen vrij om
een aanvraag voor een subsidie in te dienen bij Riedpolder. Nadrukkelijk wordt
gezegd dat Dorpsbelang geen enkele zeggenschap heeft over wie een aanvraag
indient en waarom. Dorpsbelang is geen “filter” bij de aanvragen.
10.Bestemming batig saldo jubileumfeest
Vanuit het bestuur van Dorpsbelang komt het voorstel om het batig saldo van
het jubileumfeest te gebruiken voor “attentietegels”, het zijn tegels die een
markante plek aangeven. In de presentatie wordt een voorbeeld van een
dergelijke tegel getoond. Vanuit de vergadering komt de vraag of het niet beter
is om bordjes op plekken of huizen te plaatsen als markering van een bijzondere
plek. Nadeel hiervan is dat mensen bij een huis met zo’n bordje naar binnen
gaan staan kijken en niet iedereen vindt dat prettig. Maar ook eigenaren van de
woning willen niet een bord aan hun gevel hebben.
Ook wordt de mogelijkheid geopperd om het geld te besteden aan verlichting
van het (toekomstige) fietspad naar Midlum. Hiervan wordt gezegd dat
verlichting van het fietspad in eerste instantie een zaak is van de gemeente.
Vanuit de vergadering (Naomi) komt de suggestie om in het fietspad zelf
verlichting aan te brengen middels een lichtgevende middenstrook. Deze
suggestie zal worden besproken met de gemeente.
Dan is er nog de opmerking vanuit de vergadering om het batig saldo te bewaren
voor een volgend dorpsfeest. Hierbij komt ook de suggestie om een dergelijk
dorpsfeest vaker te organiseren. Hierbij wordt ook gedacht aan samenwerking
met de kaatsvereniging en de Merke.
Het bestuur zal al deze opmerkingen en suggesties verder bespreken en met een
voorstel komen.

11. Bestuursveranderingen
Michael Bouma is afgetreden als bestuurslid wegens te drukke werkzaamheden.
Rinse Dijkstra is aftredend als secretaris. Hij gaat binnenkort verhuizen naar een
plek buiten Friesland. De voorzitter houdt een korte afscheidstoespraak waarin
hij Rinse bedankt voor zijn grote inzet de afgelopen jaren. Zijn sterke
betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij het dorp en het
dorpsgebeuren zullen we missen. Rinse bedankt het bestuur voor de prettige
samenwerking en vertelt (misschien ten overvloede) dat hij op vergaderingen
soms “kort door de bocht” kon zijn, maar dat dit altijd bedoeld was om zaken
helder te krijgen. Daarnaast vraagt hij nadrukkelijk om zijn kwaliteiten als
secretaris “binnen het dorp” te houden. Hij heeft zich genoeg ingespannen en
wil in zijn nieuwe woonomgeving “rust”. Onder applaus van de vergadering
neemt Rinse hiermee afscheid als secretaris van Dorpsbelang.
Als vervanger van Rinse als secretaris wordt voorgesteld Bernarda Hinrichs –
Wijnia. Zij woont sinds augustus 2018 in Wijnaldum en stelt zich even kort voor.
Met algemene stemmen wordt zij aangenomen en benoemd als secretaris.
Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld Astrid van Galen. Ook zij wordt met
algemene stemmen aangenomen als bestuurslid.
Rop Pronk wordt aangenomen als bestuurslid, notulist.
Berber verlengt met instemming van de leden haar termijn als bestuurslid.
Het bestuur is nog op zoek naar een extra lid en blijft hier actief naar zoeken.
Na de pauze is er de presentatie van de nieuwe dorpsvisie 2028
De dorpsvisie beslaat 26 pagina’s en dat is veel tekst, wordt opgemerkt.
In de dorpsvisie wordt aangegeven wat het bestuur van dorpsbelang zichzelf als
taken ziet voor de komende jaren. De dorpsvisie heeft mede vorm gekregen
door wat de leden eerder in een enquête hebben aangegeven wat zij belangrijk
achten voor hun dorp.
Vanzelfsprekend is dit niet in beton gegoten. Maatschappelijke en bestuurlijke
ontwikkelingen kunnen leiden tot herziening van deze dorpsvisie.
Belangrijkste punten in de dorpsvisie zijn:
A. Wonen in Winaam. Het bestuur vindt dat er de komende jaren een groei van
rond de 10% mag komen. Deze 10% is gerekend op het aantal inwoners en niet
op het aantal woningen. Het plan rond sloop en nieuwbouw bij de
Andreasstrjitte en v.d. Ploegstrjitte wordt door het bestuur gevolgd en er wordt
de nodige input gegeven in dit plan. Veel suggesties vanuit Dorpsbelang zijn
overgenomen door de Bouwvereniging en de gemeente. Communicatie over dit
plan vindt plaats middels inspreek- en presentatieavonden en verslagen van
bijeenkomsten worden op onze website geplaatst.
- Het bos. Dorpsbelang is ontstemd over de manier waarop Staatsbosbeheer
met

het bos is omgegaan. Ook de gebrekkige communicatie hierover vanuit
Staatsbosbeheer is een ieder, een doorn in het oog.
Contact met Staatsbosbeheer leert dat de manier waarop men het bos heeft
gekapt standaard is en dat het de bedoeling is (men verwacht dit) dat in de
loop der jaren er zich vanzelf een nieuw bos zal gaan vormen met bomen en
planten die geschikt zijn voor de grond in het bos.
Het bestuur van Dorpsbelang heeft inmiddels contact met Hogeschool van Hall
Larenstein in Leeuwarden waar een groepje studenten een plan wil maken voor
de herinrichting van het bos. Daarnaast zijn er ook studenten van de MBO –
opleiding die uitvoering willen en kunnen geven aan dit plan.
- Het boerenbedrijf. Nadrukkelijk wordt gezegd dat vanuit het bestuur de term
“het boerenbedrijf” geldt voor alle agrarische bedrijven in Winaam. Deze
bedrijven zijn een belangrijk onderdeel van Winaam en zorgen naast
werkgelegenheid ook voor levendigheid in het dorp. Winaam kan niet zonder
deze bedrijven.
B. Verkeer.
- Het fietspad naar Midlum en de tunnel worden eind 2019 aanbesteed en in
2020 zal begonnen worden met de aanleg.
- Parkeren in Winaam. Er zijn steeds meer toeristen die in Winaam hun auto
parkeren om, hetzij naar de eilanden te gaan, hetzij om hier in de omgeving te
gaan wandelen of te fietsen. Dit leidt tot enige parkeeroverlast, zeker als het
langparkeerders betreft. Een oplossing is niet voorhanden, temeer daar
inwoners van Winaam enige jaren geleden besloten hebben om geen
parkeervignet te willen. Het bestuur gaat op zoek naar andere mogelijkheden
om het lang parkeren tegen te gaan.
- Te hard rijden in en het dorp: Hier moeten de inwoners van Winaam de hand
in eigen boezem steken. Het hard rijden gebeurt voornamelijk door inwoners
van Winaam zelf. Verkeersdrempels om de snelheid af te remmen werken niet,
dat is in het verleden al gebleken.
- Winamerdyk: Blijft een punt van zorg. Het onderhoud laat te wensen over.
Er zitten gaten in het wegdek. Deze zullen op korte termijn gerepareerd gaan
worden door de gemeente. De inrichting van de Winamerdyk is een ander punt
van zorg. Moeten er fietsstroken komen? Andere kleur wegdek? Verbreding
van de Winamerdyk? Al deze suggesties worden door het
bestuurovergenomen en zullen verder uitgewerkt gaan worden. Duidelijk is
wel dat de huidige situatie op de Winamerdyk gevaarlijk is. Dhr. Bergmans
merkt op dat verkeersremmende maatregelen op de Winamerdyk de toegang
naar zijn en andere bedrijven nog meer zullen belemmeren dan nu al het geval
is. De Winamerdyk zal berekend moeten blijven op voertuigen met een
maximale breedte van 3,5 meter. Het standpunt van Dorspbelang, verwoordt
door de voorzitter, is dat alle bedrijven in Wijnaldum altijd goed bereikbaar

moeten zijn, ongeacht de maatregelen die genomen worden om de
verkeerssituatie op de Winamerdyk veiliger te maken.

C. Toerisme in Winaam. Er komen steeds meer wandelaars en fietsers in en door
Winaam. Dit zorgt voor de broodnodige levendigheid. Het watertappunt wordt
goed gebruikt en ook de uitspanning op de Terp is een gewild rustpunt voor
fietsers en wandelaars. Vraag vanuit de vergadering is of er meer informatie
over het dorp kan komen, bijvoorbeeld door middel van een bord op het
Dorpsplein. Misschien een digitaal informatiebord, vergelijkbaar met het bord
wat bij Gertswerdersyl staat. Deze suggestie vanuit de vergadering wordt door
het bestuur overgenomen.
D. Voorzieningen.
- Een van de voorzieningen waar Dorpsbelang zich voor inzet is “Easy Driving”,
een systeem waarbij men elektrische auto’s kan gebruiken tegen geringe
kosten.
De gebruiker betaald een bedrag per uur en alle kosten zijn verder voor het
bedrijf wat deze auto’s verhuurt. Voor dit project moet er wel een laadpaal
komen, meest wenselijk is op het parkeerterrein bij het dorpshuis. Er zijn wel
een aantal randvoorwaarden, zoals niet roken in de auto’s, schoonhouden,
schade etc. etc.. Het bedrijf stelt dat deze punten door sociale controle
beheersbaar zijn, wat ook in andere plaatsen al gebleken is.

- Jeugd. Het blijft moeilijk om de jeugd te betrekken bij Dorpsbelang. De jeugd is
wel betrokken bij het dorp. Punt is ook dat er voor de jeugd te weinig specifieke
activiteiten zijn in het dorp. Misschien dat gemeente, via het gebiedsteam,
ondersteuning kan geven om activiteiten voor de jeugd op te zetten.
Als toevoeging op de presentatie merkt Ron Leen op dat deze dorpsvisie precies
op tijd komt in verband met de invoering van de nieuwe Omgevingswet die van
burgers nadrukkelijk betrokkenheid en deelname vraagt bij de inrichting van hun
leefomgeving.
Tot slot legt de voorzitter uit hoe er verder over de dorpsvisie en de
verschillende projecten die daaruit voort gaan komen gecommuniceerd gaat
worden: Er komt op de website een soort “dashboard” waar alle projecten en de
stand van zaken daarvan te volgen zijn. Dit idee wordt door de vergadering met
instemming begroet.

Rondvraag
- Plannen woningbouw in Winaam: Alle plannen die er waren voor
woningbouw in Winaam zijn indertijd in 2008 stilgezet. Bij nieuwe plannen
wordt rekening gehouden met krimp. Dorpsbelang moet zich inzetten voor
meer woningen want wat huizen betreft geldt de stelling: Weg is Weg!
- Vrachtwagens op de Haulewei. Het zware vrachtverkeer op de Haulewei
blijft een punt van zorg. Keren op de kruising met de Winamerdyk,
ontbrekende midden belijning op de Haule. Dit alles zorgt voor gevaarlijke
situaties.
- Bewegwijzering op de rotonde in de Zuidwalweg is defect.
- Bloemen bij uitzichtpunt: Wordt weer ingezaaid Parkeergelegenheid bij
Terp/uitzichtpunt: Dit zal opgenomen worden met de gemeente.
- Verlichting fietspad naar Midlum: Komt er inspraak bij de aanleg? Is het
mogelijk om via sensors het licht van het fietspad te bedienen?
- Bloembakken: Deze worden tweede helft van april weer gevuld en ook
lager opgehangen zodat er makkelijker water gegeven kan worden. Ook
zullen sommige bloembakken op een andere plek opgehangen worden.
- Distels in bermen. Bij het uitzichtpunt groeien distels. Wordt hier actie op
ondernomen?
- Betrokkenheid bij JOGG: 24 april is er een activiteit van JOGG in Winaam.
Hier wordt inmiddels aan meegewerkt door Nynke de Vries, onze
vrijwilligster voor de speeltuin.
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen
voor hun bijdrage.
De notulist
Rop Pronk

Jeu de Boules

Op 14 mei gaat het jeu de boules seizoen weer van start.
Wij spelen donderdags van 14.00 uur t/m 16.30 uur.
Hiervoor zoeken wij nog nieuwe medespelers heb je zin om ook een balletje
te gooien, kom dan ook eens op een donderdag meedoen.
Tussen het spelen door is er een pauze en kan er op het terras een drankje
gedronken worden.
Aan het einde van het seizoen wordt er een gezellige middag gehouden met
de prijsuitreiking van de winnaars.
Kosten voor heel het seizoen € 10,00
Iedereen is van harte welkom.
Het bestuur

Garmin Basecamp Cursus

Op zondagmiddag 22 maart wil ik voor de liefhebbers een cursus Garmin
Basecamp geven voor Motorrijders, Fietsers, Wandelaars en andere
geïnteresseerden.
Waar:

Dorpshuis Wijnaldum

Aanvang:

13:00

Kosten:

0€ (Versnaperingen zijn voor eigen rekening)

Opgave:

Voor 15 Maart bij
Wim Smit
fjrbird@gmail.com (o.v.v. Cursus Basecamp)
0655870732

JAARVERSLAG VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM
2019-2020
Inleiding.
Dit jaarverslag van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum geeft een beeld
van activiteiten van de vereniging. Het betreft de periode van 1 maart 2019
tot en met 28 februari 2020
Algemeen
Het jaar 2019 was het jaar waarin de nieuwe Dorpsvisie gereed kwam. De
dorpsvisie 2019-2029 kwam tot stand in samenwerking met de
dorpsbewoners en is daarmee een document voor en door Wijnaldumers.
Verder heeft het bestuur een aantal doorlopende zaken, activiteiten en
projecten bewaakt en begeleid.
Dorpshuis de Bijekoer is grondig verbouwd. Er is door een grote groep
vrijwilligers een enorme hoeveelheid werk verzet. Het resultaat mag er zijn.
Vanzelfsprekend is het bestuur van Dorpsbelang zeer content met dit fraaie
dorpshuis als kloppend hart voor de vele activiteiten in het dorp. Tijdens de
feestelijke opening op 25 oktober werd namens Dorpsbelang “het
bijenboek” aangeboden als cadeautje voor de bibliotheek in de Bijekoer.
Hieronder wordt per hoofdthema vermeld wat het bestuur Dorpsbelang
Wijnaldum heeft gedaan in de genoemde periode.
Informatievoorziening.
Alle leden worden regelmatig geïnformeerd door middel van It Fuottenein,
dat vier keer per jaar wordt uitgegeven, onze eigen website
(www.winaam.nl) en de Facebook groep Wijnaldumer Nieuws Groep.
Op de twee informatieborden bij de ingang van het dorp worden eveneens
de aankondigingen van activiteiten gedaan.
Eenmaal per jaar wordt het boekje “springlevend” bij alle leden in de bus
gedaan, met informatie over alle verenigingen, stichtingen en andere
gezelschappen die in het dorp actief zijn. Nieuwe dorpsbewoners krijgen dit
boekje éénmalig en worden uitgenodigd om lid te worden van de vereniging.
Indien nodig worden er tussentijdse bijeenkomsten georganiseerd om
actuele zaken met de leden te bespreken.
Bestuur.
Nynke de Vries maakt geen deel meer uit van het bestuur van Dorpsbelang.
Ze blijft wel verantwoordelijk voor de speeltuin zaken. Michael Bouma is

afgetreden als bestuurslid vanwege te drukke werkzaamheden. Rinse
Dijkstra was aftredend vanwege verhuizing naar Harlingen. Zijn plaats als
secretaris werd ingenomen door Bernarda Hinrichs-Wijnia. Astrid van Galen
is toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Rop Pronk werd
aangenomen als bestuurslid, notulist. Berber Hauser verlengt met
instemming van de leden haar termijn als bestuurslid. Het bestuur is nog op
zoek naar een extra lid en blijft hier actief naar zoeken.

Werkgroepen/commissies e.d.
Om het bestuur te verlichten worden/werden ze ondersteund door:
De werkgroep Onderhoud Winamerbos (Andreas Zijlstra en Johannes
Rutten).
Nynke de Vries voor speeltuinzaken, zij bezoekt ook het breed speeltuinen
overleg in de gemeente Harlingen. Rop Pronk is hiervoor contactpersoon
vanuit het bestuur.
Een werkgroep onder leiding van Astrid van Galen is bezig met de organisatie
van activiteiten rond “het jaar van de Winamer kat” De werkgroep luistert
naar de naam: de Smoezepoezen.
Werkgroep Onderhoud Winamer Bos:
Het Winamerbos zelf is eigendom van Staats Bosbeheer en het onderhoud
van het bos valt onder de verantwoordelijkheid van SBB. Alleen het
schelpenpad en de visvijver vallen onder de verantwoordelijkheid van
Dorpsbelang.
in 2018 is in opdracht van Staatsbosbeheer flink opgeruimd i.v.m de
Essensterfte. Het is een soort kaalslag geworden en dit is door Dorpsbelang
ook aangekaart bij B&W en Gemeenteraad. SBB gaat aan de slag met
herbeplanting van het bos. Enkele ideeën uit de plannen die gemaakt zijn
i.s.m studenten van Van Hall Lahrenstein worden hierin meegenomen. Deze
studie kunt u vinden op de website van Wijnaldum bij actiepunten
dorpsvisie.
Speeltuin:
De afscheiding naar het kerkhof niet veilig is voor kinderen. Dorpsbelang
heeft dit besproken met de kerk en zij zullen zorgen voor verbetering. In
afwachting van een definitieve oplossing voor het verzakken van de terp aan
de kant van de speeltuin is het hek vervangen door een steviger exemplaar.
Tijdens de dorpsschouw werd genoemd dat de verzakking niet het gevolg is
van het dempen van de sloot. Hierover zijn de meningen verdeeld, een

definitieve oplossing lijkt nog ver weg. Inmiddels is er contact geweest met
het kerkbestuur.
Voortgang lopende zaken:
Aanleg Fietspad Midlum-Wijnaldum.
Op 9 oktober 2019 werd er een inloopavond georganiseerd door de
gemeente Harlingen. De plannen rond de aanleg van het fietspad konden
bekeken worden, er was gelegenheid om met de gemeente van gedachten te
wisselen over de plannen. De avond werd goed bezocht. Inmiddels ligt het
bestemmingsplan ter inzage in de groenlandsvaarder. Naar aanleiding van
het bestemmingsplan is er door het bestuur van Dorpsbelang een zienswijze
ingezonden naar de gemeente omtrent de verlichting van het fietspad. In de
zienswijze stelt Dorpsbelang voor om zgn. glowstuds aan te brengen in het
wegdek van het fietspad. De gemeente laat in een reactie weten dat er in
deze fase in het bestemmingsplan nog geen sprake is van details rond de
uitvoering. Wel lieten zij weten geen noodzaak te zien voor verlichting van
het pad.
Verdere planning is om de aanleg van het fietspad in het voorjaar van 2020
aan te besteden en vervolgens in de zomer/najaar van 2020 daadwerkelijk
aan te leggen.
Sloop en nieuwbouw huizen Andreasstrjitte en van der Ploegstrjitte.
De plannen nemen concrete vormen aan. Er is een informatieavond
gehouden voor bewoners van Wijnaldum. Dorpsbelang stelde een vorm van
voorrang voor Wijnaldumers
Het plan voorziet in 5 blokjes van 2 woningen en een (koop) kavel op de hoek
van de Andreasstrjitte en Readyk. Ontwikkelingen rond dit hele project zijn
te volgen op de website van Winaam.

Winamerdyk:
Op 28 maart 2019 vond er overleg plaats tussen bewoners van de
Winamerdyk en dorpsbelang. Gesprekspunten waren: snelheidsremmers,
uitwijkplekken, aanzicht en wegdek, de brug en verlichting. Deze punten zijn
meegenomen in overleg met de gemeente, er zal worden gekeken wat
haalbaar is. Er is een proef gedaan met snelheidsmeting middels het plaatsen
van een zgn. smileybord. Inmiddels is bekend dat de brug “reatille” aan een
opknapbeurt toe is. De gemeente stelt voor om de brug en het wegdek
gelijktijdig aan te pakken. In 2021 komt het benodigde geld hiervoor
beschikbaar. Van tevoren zal overleg gepleegd worden met de bewoners en

met name de boeren die afhankelijk zijn van deze weg. Studenten van de
NHL hebben een verkeersvisie ontwikkeld voor de Winamerdyk en de
kruising met de Haulewei. Enkele punten uit deze visie zullen tijdens de
ledenvergadering voorgelegd worden aan de leden van Dorpsbelang.
Easy driving:
Wegens te weinig inschrijvingen heeft het project van de elektrische
leenauto vooralsnog geen doorgang gevonden. Wellicht kan dit initiatief in
de toekomst een herkansing krijgen.
Beheer Terpentoer:
Lange tijd is er veel onduidelijkheid geweest over het beheer en
eigenaarschap van de Terpentoer. Na vele overleggen en het nodige
speurwerk van Rop Pronk is duidelijk geworden dat het Archeologisch
Steunpunt het beheer en eigenaarschap op zich neemt. Heel fijn!
Subsidies.
In 2017 is er contact geweest tussen Wim Kroon en DB over de formalisering
van een jaarlijkse bijdrage van € 5.000 van Stichting De Riedpolder aan
Wijnaldum. In 2019 is er € 500,- beschikbaar gesteld voor beplanting van de
bloembakken. Voor de kerstactiviteit is er € 1250,- beschikbaar gesteld voor
het huren van een kunstijsbaan op zondag 8 december 2019. Fokke Terpstra
is adviserend lid van het bestuur van de stichting Riedpolder namens
Wijnaldum, als zodanig volgt hij Rinze Dijkstra op.
Voor de activiteiten rond het jaar van de kat is er een subsidie verleend door
NL Doet. Daarnaast is er subsidie aangevraagd bij “kern met pit” Voor het
ontwikkelen van de Winamer Wandelingen zal er op basis van de begroting
subsidie worden aangevraagd bij Streekwurk en de stichting Riedpolder
Al jarenlang is er een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Harlingen. In 2019
was dit € 250,- voor onderhoud van de speeltuin(wordt het ook voor 2020).
De (jaarlijkse) bijdrage voor 2020 á
€ 2.000 is nog onder voorbehoud
van toelichting bestemmingsreserve. Ook heeft de gemeente bijgedragen in
de kosten voor de administratieve ontwikkeling van de dorpsvisie á € 964.
Dorpsvisie.
Tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang op 15 maart 2019 werd de
dorpsvisie gepresenteerd aan de leden. De dorpsvisie is uitgewerkt in vier
hoofdthema’s te weten: Wonen, Verkeer, Toerisme en Vrije tijd en
Voorzieningen. De dorpsvisie is geen statisch document maar vooral bedoeld
als werkdocument. De actiepunten voortkomend uit de vier hoofdthema’s

zijn uitgewerkt en in schema gezet. De voortgang van de actiepunten is te
volgen via de website www.winaam.nl en zal ook elke keer in it Fuottenein
worden vermeld.
Projecten.
Het jaar van de Winamer kat:
Is een initiatief van Astrid van Galen. In China heeft men het jaar van de rat.
Wijnaldumers worden “Winamer katten” genoemd. Van oudsher is het
volgende rijmpje bekend: de Winamer katten jeie de Mullumer ratten troch
de Harnzer kloksgatten. Zo ontstond het idee om dorpsgenoten en
verenigingen op te roepen activiteiten in het teken van de kat te
ontwikkelen. Na een aantal brainstormsessies is er een prachtig
jaarprogramma opgesteld met allerlei activiteiten waarin de kat centraal
staat. De organiserende groep noemt zich: de Smoezepoezen. De activiteiten
worden aangekondigd op de website, in it Fuottenein en op facebook op de
Wijnaldumer nieuwsgroep
Wandelpad Wijnaldum- Sexbierum Pietersbierum:
Fokke Terpstra en Rop Pronk zijn in samenwerking met Dorpbelang
Sexbierum Pietersbierum bezig met het ontwikkelen van een wandelpad van
Wijnaldum naar Sexbierum- Pietersbierum. Het project heeft als werktitel “it
Swanepaad”. Voorwaarde voor een doorgaand pad is dat er een
oeververbinding over de Ried komt. Gebruik van de oude brughoofden van
de oude spoorbrug van de spoorlijn Harlingen Stiens is niet mogelijk. Er is
overleg met de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Het pad zal deels door
het waddenglas gebied lopen, financiering van dit project hangt samen met
de voortgang van de ontwikkeling van Waddenglas. Doarpswurk ondersteunt
de beide Dorpsbelangen d.m.v hun expertise.
Winamer wandelroutes:
Een van de speerpunten uit de Dorpsvisie is toerisme. In dat kader zijn Astrid
van Galen en Bernarda Hinrichs gestart met het ontwikkelen van drie
wandelroutes in en rond het dorp. Met medewerking van Geertje Postma
van het Archeologisch Steunpunt ontstaan er drie routes met elk hun eigen
thema. Een route langs de met katten beschilderde stroomkasten, een route
langs de highlights van Winaam en de zogenaamde terpenroute. Zodra de
routes klaar zijn worden ze op de website geplaatst onder de kop: toerisme.
Daarnaast zullen er op verschillende plekken routeborden geplaatst worden.

Bloembakken:
In 2019 zijn de bloembakken 2 keer gevuld. Het vullen en bijhouden van de
bloemen verliep niet geheel naar wens. Het bestuur van dorpsbelang zal
tijdens de ledenvergadering met de leden overleggen hoe het beheren en
verzorgen van de bloembakken voortaan het beste geregeld kan worden.
Glasvezel.
Het bestuur van Dorpsbelang heeft nauwlettend de ontwikkelingen rond de
aanleg van glasvezel in Friesland gevolgd. De provincie heeft hier veel geld
voor gereserveerd en Kabel Noord opdracht gegeven de buitengebieden te
voorzien. DFMOpGlas en andere initiatiefnemers zijn bezig geweest bij de
Friese gemeentes steun te krijgen om ook de huizen in de dorpen aan te
sluiten. Kabel Noord en DFM op glas hebben elkaar flink beconcurreerd.
Deze strijd is via de bewoners uitgevochten met als resultaat dat er in het
buitengebied glasvezel aangelegd zal worden door Kabel Noord. In het dorp
waren er te weinig aanmeldingen. Dit heeft tot gevolg dat er voorlopig in de
dorpskern van Wijnaldum geen glasvezel aangelegd zal worden. Dorpsbelang
heeft zich afzijdig gehouden en de bewoners niet actief geadviseerd omtrent
inschrijving bij de verschillende aanbieders.
Overleg met/binnen de gemeente Harlingen.
Dorpsbelang streeft ernaar jaarlijks overleg te hebben met de Raad van de
gemeente Harlingen en met het College van B&W. In dit overleg bespreken
we zaken die voor Wijnaldum van belang zijn en hopen wij begrip te kweken
voor wat er in ons dorp speelt. Verder hebben wij regelmatig contact met
mensen van Openbare Werken wanneer het gaat om het oplossen van
actuele kwesties. Ook in 2018 is er regelmatig goed en constructief overleg
geweest met zowel het College van B&W, de raad en ambtenaren van de
gemeente Harlingen.
Dorpsschouw
Op 19 maart 2019 vond er een dorpsschouw plaats in Wijnaldum. Een aantal
gebreken en mankementen zijn opgenomen door de afdelingen
groenvoorziening en onderhoud van de gemeente. De herstructurering en de
slechte staat van het wegdek van de Winamerdyk loopt bij de gemeente. De
verzakking van de terp bij de kerk is onder de aandacht gebracht. Hier zijn
geen concrete afspraken over gemaakt.
Praat met de raad:
Op 15 mei is er “gepraat met de raad”. Wegens verbouwing van de Bijekoer
vond deze bijeenkomst plaats in de kantine op het kaatsveld. Tijdens de
inloop kregen de inwoners van Wijnaldum de gelegenheid hun zorgen te

delen of vragen te stellen aan de aanwezige raadsleden. Na de pauze werd
door het bestuur van Dorpsbelang de dorpsvisie gepresenteerd. De
aanwezige raadsleden waren onder de indruk van de mooi vormgegeven
presentatie en de inhoud van de Dorpsvisie. Wijnaldum presenteert zich
hiermee als een actieve dorpsgemeenschap met ambitie. Aansluitend
presenteerde Rop Pronk de plannen rond het aanleggen van een wandelpad
tussen Wijnaldum en Sexbierum Pietersbierum onder de werktitel “it
Swanepaad”.
Algemeen:
Het bestuur van Dorpsbelang doet haar best om zo goed mogelijk op de
hoogte te blijven van ontwikkelingen die van belang zijn voor het dorp.
Bijeenkomsten omtrent de veranderende omgevingswet, toerisme,
ontwikkelingen m.b.t wonen en veiligheid en energietransitie worden
bezocht. Het bestuur betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de
mate waarin Dorpsbelang zich opstelt bij dergelijke processen.

Jaarlijks terugkerende evenementen.
Dodenherdenking
Ieder jaar organiseert Dorpsbelang op 4 mei de dodenherdenking rond de
kerk. Er waren dit jaar ongeveer 30 belangstellenden waaronder een aantal
buitenlandse gasten.
Na de plechtigheid was er gelegenheid tot koffiedrinken en napraten in de
consistorie. De organisatie en leiding was in handen van Ron Leen. Astrid van
Galen zal zijn plek innemen vanaf 2020 en doet de logistiek. Arend Leutscher
houdt de toespraak.
Kerstboom.
Ook dit jaar is er weer een kerstboom in het dorp opgezet. Het werd deze
keer een happening met:
Een prachtig kunstijsbaantje waar de kinderen vanaf 12 uur naar harte lust
konden krabbelen en schaatsen.
De volwassenen een verbeten strijd voerden tijdens een potje curling met
fluitketels.
De kerstman riep de dorpsbewoners op om naar het pleintje te komen.
De kerstboom werd versierd onder het genot van een hapje en drankje
(Glühwein en chocolademelk).
Bij het kerstboom opzetten werden we ook blij gemaakt met vakkundig door
Rop Pronk gebakken oliebollen.
Na afloop kon iedereen nog even een hapje eten in de Bijekoer.

Nieuwjaarsreceptie.
Eveneens een jaarlijks terugkerend evenement is de nieuwjaarsreceptie op
de eerste vrijdag van
het nieuwe jaar (3 januari). Dorpsbelang organiseert dit samen met het
Dorpshuis. Dit jaar had de nieuwjaarsreceptie een bijzonder tintje vanwege
de start van het jaar van de Winamer kat.
Oud papier.
Het oud papier werd ook afgelopen jaar opgehaald door diverse
verenigingen in het dorp. De verenigingen krijgen een schema van Berber
Hauser. Bovendien staat het ook in it Fuottenein.
Woningbouw en leefomgeving.
Sloop en nieuwbouw v.d. Ploegstrjitte en Andreasstrjitte: Ontwikkelingen
rond dit hele project zijn te volgen op de website van Winaam. Over de
huisjes op de Buorren, naast het Slotsje, is nog geen besluit genomen Verder
heeft de Bouwvereniging op dit moment geen plannen voor ontwikkeling van
nieuwbouw of verbetering van bestaande woningen in Wijnaldum. Het
bestuur van Dorpsbelang onderhoudt eveneens contacten met de
bewonerscommissie van de Bouwvereniging. Momenteel is Rop Pronk zelfs
lid van deze commissie

Tot slot.
Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen op de ledenvergadering
van vrijdag 13 maart. Het komende jaar zullen wij ons als bestuur
ook weer zo goed mogelijk in blijven zetten voor ons dorp.
Namens het bestuur,
Bernarda Hinrichs-Wijnia - secretaris

Vanaf 21 februari filmavonden in de Bijekoer
Kaartjes € 7,50 dit is incl. een consumptiebon
De films vertonen we op vrijdag 20 maart, vrijdag 17 april en vrijdag 22 mei.
Aanvang 20.00 uur.
Wil je op de hoogte gehouden worden van de film die komen geef je emailadres dan door aan demari@ziggo.nl of je telefoonnummer voor de
appgroep.

Verhuur:
- hoogwerkers
- containers (bijv. opslag i.v.m. verhuizing)
- schaarhoogwerkers
- minikranen
- steigers e.d.
Niet alleen voor handel en verhuur,
maar ook projectmatig kunnen wij u ontzorgen!
Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? 
Marconistraat 3-7 te Harlingen (Oostpoort)

Mededeling Activiteitencommissie
Ondanks alle inspanningen en ruchtbaarheid is de Valentijns party in de
Bijekoer van afgelopen vrijdag helaas heel slecht bezocht. Alle decoratie,
themakleding, hapjes en cocktails ten spijt, buiten de vrijwilligers en de
mensen van de muziek was het maar een heel klein clubje. Uiteraard hebben
we er evengoed een gezellige avond van gemaakt!
Omdat dit niet de eerste keer was dat een avond evenement zo slecht
bezocht werd moeten we de conclusie trekken dat we iets organiseren waar
blijkbaar tegenwoordig geen behoefte meer aan is.
Daarom hebben we als activiteitencommissie besloten geen thema/kroeg
avonden meer te organiseren.
Natuurlijk blijven we, zolang iedereen meedoet, onze kokkerel-, Bingo- en
andere middag activiteiten gewoon voor jullie organiseren!
Dussssss….

Zondag 15 maart Soepwedstrijd
Soepwedstrijd met plaatjes draaien; gezellige middag met lekker proeven
van elkaars kookkunsten met een prijs voor de lekkerste soep. Jureren doen
we met elkaar en wij zorgen voor stokbroodjes met lekkers voor erbij. Leuke
zondagmiddag voor het hele gezin! Ook als je geen soep maakt ben je
welkom, maar meld je wel even aan.
zondag 5 april Paasbingo
zaterdag 18 april plantjes/stekjes ruilbeurs/markt
Houd uw brievenbus in de gaten voor onze flyer!
De activiteiten die we organiseren zijn bedoeld voor alle dorpsgenoten,
gewoon om een gezellige tijd met elkaar te hebben en meer mensen in het
dorp te leren kennen. Iedereen is dus héél welkom!
Ons email adres: activiteitenbijekoer@ziggo.nl

Robert, Wilma, Josine en Naomi

Het gebiedsteam en de afdeling beleid van de gemeente
Harlingen nodigen u uit voor:

Koffie met
Zelfgebakken
Taart!
Waarom? Zomaar omdat we het leuk vinden om eens met u
kennis te maken?
Iedereen is welkom en neem vooral de buurvrouw en
buurman mee!

Donderdagochtend 5 maart tussen 9.00 en 9.45 uur
In de Bijekoer

“De skatten fan Skandinavië”
Oer in reis fan prehistoarje oant Vikingtiid
Voor het Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en de Oudheidkundige
Vereniging Oud Barradeel zal Willem Schoorstra (schrijver, columnist) een
lezing geven.
Dit naar aanleiding van de reis die Willem vorig jaar gemaakt heeft door
Denemarken en Zweden, over “de schatten van Scandinavië”.
Denk aan o.a. ringburchten, runestenen, grafheuvels, het altaar van Nerthus,
de koningshal van Lejre, de zonnewagen en de ketel van Gundestrup.
Willem Schoorstra (Ternaard) is o.a. schrijver van de roman “Redbad, kroniek
van een koning”. In 2005 ontving hij de Fedde Schurerprijs voor zijn boek
“Zwarte engels”.
De boeken van Schoorstra zijn ook te koop gedurende deze avond.
De lezing – in het Fries- is op vrijdag 6 maart om 20.00 in het dorpshuis De
Bijekoer – Wijnaldum.
Kosten € 4,00 (alleen contante betaling). Gratis voor leden van de
Oudheidkundige Vereniging Barradeel.

Archeologisch Steunpunt programma 2020

Zaterdag 18 april BOEKENMARKT

Zaterdag 16 mei TERPENKUIER MET KATTEN IN DE ARCHEOLOGIE

Zondag 21 juni SIMMERJUN TERPENKUIERKE

Zaterdag 5 september FIETSEXCURSIE DOOR OUD-BARRADEEL

Zaterdag 10 oktober DOARPSKUIER

De Terpentoer.
Sinds juni 2018 staat aan de rand van het dorp de Terpentoer. Met hierin een
uit- en overzicht van terp en land.
Maar van wie is de toer nu eigenlijk?
De toer is een bezit van de Mienskip. Dus zeker ook van het dorp Winaam.
De grond is van Staatsbosbeheer. Zij heeft toestemming gegeven tot het
bouwen op hun grond maar is geen eigenaar.
De toer is gebouwd vanuit een project gecoördineerd door Stichting
Landschapsbeheer Fryslân in samenspraak met een groep inwoners van
Wijnaldum.
De Gemeente Harlingen en de Dorpsbelang Winaam hebben enthousiast
meegewerkt maar om het object te verzekeren hebben de beide partijen
afgehaakt. Daar is het Archeologisch Steunpunt zich nu over aan het
informeren. Het gaat n.l. over aansprakelijkheid en onderhoud.
Het Archeologisch Steunpunt heeft zich voorgenomen de toer zo nu en dan
schoon te maken.
Dit doen wij een paar dagen vóór de organisatie van een fietstocht of kuier
via het schelpenpad.
Afgelopen december is dit ook gedaan. Een paar dagen later echter troffen
wij tijdens de groepskuier de zwerfkei zwartgeblakerd aan.
Gelukkig werd er vanuit het dorp aangeboden om de steen schoon te maken
met water en een borstel.
Bij beschadigingen in de toekomst adviseren we iedereen om hiervan
aangifte te doen.
Het Archeologisch Steunpunt laat nog een bordje “betreden op eigen risico”
plaatsen.
Verder is het aan iedereen om de toer zo netjes mogelijk te houden. Het is
tenslotte een visitekaartje van het dorp.
Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum

Kattenkrabbels
•

Pub-Quiz-vragen
Vanaf 1 maart liggen er nieuwe kittige kattenquiz-vragen in
de Bijekoer

•

14 maart
NL DOET met Katachtige creatieve activiteiten in de Bijekoer

•

21 maart
Wereld Poeziedag

•

18 april
Op de plantjes/stekjesmarkt staan wij ook met de verkoop van o.a.
kattenplanten

Dorpshuis zoekt nieuwe penningmeester
Onze huidige penningmeester Ron leen, heeft aangegeven dat hij in de loop
van dit jaar gaat stoppen met het penningmeesterschap van het bestuur van
de Bijekoer. Hij wil wel een aantal praktische zaken blijven doen,
boekhouding, kas opmaken, etc. etc.. Dit alles uiteraard in nauw overleg met
de nieuwe penningmeester.
Voor het bestuur zijn we daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester
die op korte termijn de bestuurlijke taken van de huidige penningmeester wil
overnemen en op termijn, alles uiteraard in goed overleg en met
ondersteuning het volledige takenpakket wil overnemen.
Mocht je interesse hebben of iemand weten, neem dan contact op met Ron
Leen, onze huidige penningmeester.
Het bestuur van de Bijekoer

Vrijdag 27 maart speelt Tryater Trije Susters in de bar van
de Bijekoer
Aanvang 20.00 uur
Prijs € 12,50 dit is inclusief een kopje koffie of thee.
kaartverkoop via www.tryater.nl of demari@ziggo.nl
Aantal plaatsen 50
De Prutsers pakken deze keer een bestaand stuk, Drie Zusters van Anton
Tsjechov en zij vroegen zich af: Wat heeft Tsjechov ons na 118 jaar nog te
vertellen?

Katachtige activiteiten bij NL DOET lekker
Creatief bezig zijn
In het teken van het jaar van de Winamer kat, hebben de Smoezenpoezen zich
aangemeld bij
NL DOET voor katachtige creatieve activiteiten voor iedereen vanaf 4 jaar tot
100+
Dit wordt gehouden op
Van 10.00

zaterdag 14 maart

in het dorpshuis.

- 12.00 uur gaan we aan de slag.

Er zijn 5 verschillende tafels waarin jij je creativiteit kwijt kunt zoals:

eierkoek versieren

gevaren driehoek beschilderen van overstekende katten

teken jezelf bedachte kat op een linnentas

straatklinkers en stoeptegels beschilderen

er draaien katten films

en je kan lekker kleuren

Vergeet niet om je op te geven voor 8 maart bij: astridvangalen64@gmail.com
/ 06-33142515

Oja……….trek kleren aan die vies mogen worden.

Voor de jongste creatieveling kan het handig zijn, als je onder begeleiding
van één van je
ouders of grootouders komt.
Zo maar even langs komen mag ook……Iedereen is welkom …….het
dorpshuis is open.

Woont u in Wijnaldum of omgeving en heeft u vragen over (thuis)zorg,
huishoudelijke hulp, dagbesteding of hulpmiddelen? U kunt dan bij Sylvia
Vrouwenvelder terecht voor uw vragen over thuiszorg in de gemeente
Harlingen.
Wijkverpleegkundige Sylvia Vrouwenvelder is (dus al vanaf 18 februari) in
de even weken aanwezig in Dorpshuis De Bijekoer in Wijnaldum. De inloop
is van 15.00 uur tot 16.30 uur. uur. Schroom niet, kom langs en stel uw
vragen!
Op hetzelfde tijdstip zijn het Gebiedsteam, het Klant Contact Centrum (KCC)
van de gemeente Harlingen en de wijkagent van Wijnaldum aanwezig.
Vanaf 18 februari is het team uitgebreid met wijkagent Wietse van der Weij,
u bent van harte uitgenodigd om met hem kennis te komen maken.

Voor het KCC en de wijkverpleegkundige van Palet gaat het hier om een
proef van 3 maanden. Als er voldoende belangstellig vanuit de bevolking is,
kan het spreekuur worden verlengd tot een langere periode.
De openingsdata zijn 18 februari, 3 maart, 17 maart, 31 maart, 14 april en 28
april.

Uw specialist voor het inzamelen van:
- bouw- & sloopafval
- bedrijfs- en restafval
- papier, folie en kunststoffen
- metalen en oud ijzer
- gevaarlijk afval

Bel voor gratis advies: 0517-418552

Van afval naar energie en grondstoffen

Winamer kattenbel,
Het is aan jullie, als lezers van it fuottenein, vast niet voorbijgegaan dat
een aantal dorpsgenoten dit jaar heeft uitgeroepen als “Jaar van de kat”.
Dit heeft alles te maken met onze bijnaam; de Winamer katten. Hierover
heeft een oud dorpsgenoot “Willem Lodewijk” van Harinxma, al eens een mooi
informatief stuk geschreven.
Aan mij werd gevraagd om dit eens onder de loep te nemen en een
nieuw stukje te schrijven. Op dat verzoek heb ik “ja” gezegd en ik ben het
gaan lezen. Het staat op onze website. Ik kwam tot de conclusie dat ik
geen beter of mooier stukje kon schrijven en ik raad dan ook iedereen aan het
op de website op te zoeken.
Zo makkelijk wil ik me er niet van afmaken, dus er zal elke keer een
stukje van mij verschijnen over de kat.
In dit fuottenein gaat het over de functie van de kat.
Tegenwoordig is een kat in huis vooral een gezelschapsdier, maar “in den
beginne” was dat anders. Katten waren uiterst bedreven in het vangen
van ratten en muizen, beesten die de mens het leven zuur maakte door de
voorraden aan graan en ander eten aan te vreten en ook de verspreiding van
ziektes door dit “ongedierte” was niet wenselijk. De kat profiteerde van de ruime
aanwezigheid van
prooidieren in de
nabijheid van de mens
en ook hield de
mens de roofdieren die
het weer op de kat
hadden voorzien op
afstand. Een winwinsituatie dus. De kat
ging ook mee aan
boord van schepen, en
veroverde in het
kielzog van de mens en
zijn ongedierte de
hele wereld. De wilde
kat werd zo getemd
en is nooit meer
vertrokken.
De mens kreeg,
tenminste hier in
het westen,
andere methodes
om hun voorraden te beschermen maar de kat is gebleven. In allerlei
soorten en maten kom je ze tegen. Hun aaibaarheid is nu hun grootste troef.
Maar een beetje poes kan je nog steeds verrassen met een vers gevangen muis
of vogel. Of je het nu leuk vindt of niet. Ze komen hun prooi graag tonen, opeten
is niet zo nodig, er staan toch wel dagelijks brokjes klaar. En het zijn toch zulke
lieve dieren??
Marianne (in bezit van een hond, een kat komt er niet in)

OPROEP!
Vrijwilligers gezocht voor de schoonmaakploeg van de Bijekoer. Nu het
dorpshuis groter is kunnen we wel wat versterking gebruiken!
We maken wekelijks een paar uurtjes schoon op maandag met een team
van 3-4 mensen. Als je onze ploeg komt versterken ben je één keer in de
drie weken aan de beurt.
Meld je aan bij Truus van Dijk 06-29117810

Laat je handjes eens wapperen

Vrijwilligers gezocht voor NL DOET
Wanneer
Waar
Tijd

: Zaterdag 14 maart
: Dorpshuis de Bijekoer
: 09.00 13.00 uur

Opgeven bij:
astridvangalen64@gmail.com
of via
www.nldoet.nl zoek op plaats: Wijnaldum

Agenda
6 maart 20.00 uur lezing “Skatten fan Skandinavie” in de Bijekoer
13 maart 20.00 uur Ledenvergadering Dorpsbelang
14 maart 10.00 -12.00 uur NL doet in de Bijekoer
15 maart soepwedstrijd in de Bijekoer
20 maart 20.00 uur filmavond in de Bijekoer
22 maart zondag 13.00 uur cursus Garmin basecamp in de Bijekoer
27 maart Tryater speelt Trije Susters 20.00 uur in de Bijekoer
5 april

Zondagmiddag Bingo in de Bijekoer

17 april Filmavond
18 april

Planten/stekjes ruilbeurs en boekenmarkt.

Tijdens activiteiten is de soos open van 20.00 tot 24.00
Kijk ook altijd even op de informatieborden bij de ingang van het dorp!
Kopij voor het volgende nummer vóór 15 mei 2020 inleveren bij de redactie
demari@ziggo.nl

AED
AED’s in ons dorp:
•
•

schuurtje van de familie Leutscher, Buorren 32
dorpshuis de Bijekoer
N.B altijd eerst 112 bellen

OPHAALDAG OUD PAPIER
Ophaalschema oud papier 2020 – iedere eerste zaterdag van de maand.

maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
September
Oktober
November
December

vereniging
Archeologisch steunpunt
Jeugdclub
Dorpsbelang
Koor
Keatsebal
Jeu de boules
Ouderensoos
Kaart/biljart club
Koor
Archeologisch steunpunt
Ysmahorn

rijder
De Boer
Bergmans
Buren
Jukema
Bergmans
Buren
De Boer
Buren
Bruining
Jukema
Bruining

Mocht één van de verenigingen niet kunnen op deze zaterdag dan onderling
ruilen aub.

Even lekker er tussenuit naar Terschelling? Geniet in onze 4
pers. stacaravan Unesco op Camping Hoeve ’t Noord in
Midsland!

www.unescoschylge.nl
Naomi Weissenbach / 06-16248336

Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Notulist:
Bestuursleden:

Arend Leutscher
Bernarda Hinrichs-Wijnia
Fokke Terpstra
Rop Pronk
Berber Hauser
Astrid van Galen

06-10904288
06-55387943
06-20652575
06-43973890
06-50510096
06-33142515

• Verschijnt 4 keer per jaar
• Dorpsbelang:

dorpsbelang@winaam.nl

• Lidmaatschap:

€ 10,00 p/jaar

• IBANnummer:

Astrid van Galen
NL30RABO0320446484

06-33142515

• Redactie Fuottenein: Ingrid de Mari, Marianne Steegstra en Naomi
Weissenbach
• Website:

www.winaam.nl

• Webmaster:

Ingrid de Mari

• Drukwerk:

Flevodruk Harlingen

demari@ziggo.nl

• Ledenadministratie: Opgave nieuwe leden, doorgeven
adreswijzigingen, opzeggen lidmaatschap en uitschrijven van de
nieuwsbrief (Fuottenein) kan via de secretaris:
dorpsbelang@winaam.nl of telefonisch (zie boven).
Het bestuur verzoekt u vriendelijk de contributie jaarlijks automatisch te
laten incasseren. Een formulier hiervoor kunt u eveneens aanvragen bij
het secretariaat.
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